
 

 
 

RAPORT  
privind activitatea SC Compania de Apă SA Buzău 

anul 2017 
 
 
În conformitate cu cerințele art. 58 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin 
Legea nr. 111/2016, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, în calitate 
de autoritate tutelară a SC Compania de Apă SA Buzău, are obligația legală a 
întocmirii unui raport privind activitatea societății pe anul 2017, care să fie publicat 
pe pagina de internet a autorității tutelare. 

 

  

  A) POLITICA DE ACŢIONARIAT A AUTORITĂŢII TUTELARE 
 

a. Obiectivele politicii de acţionariat  prevăzute în contractul de mandat 
Compania de Apă SA Buzau, cu sediul social în strada Unirii bloc 8 FGH, municipiul 

Buzău, judeţul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J10/1610/2007 

este persoană juridică română ce funcţionează ca societate pe acţiuni cu capital intergral 

de stat, având 6 acţionari reprezentând unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău. 

 Compania de Apă S.A. Buzău s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii nr. 

31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale asociate. 

Obiectul de activitate al Companiei de Apă SA Buzău îl constituie – captarea, tratarea 

şi distribuţia apei – cod CAEN 3600. Activitatea se desfasoară în baza Legii nr. 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Legii 241/2006 privind serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare, cu completările şi modificările ulterioare. 

 În data de 22 ianuarie 2009 a fost semnat Contractul de delegare dintre Compania 

de Apa SA Buzău, în calitate de Operator Regional și Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău 2008”, în calitate de Autoritate Delegantă, în vederea accesării 



 

programelor majore de investiții din Fondurile de Coeziune, respectiv POS MEDIU și 

POIM. 

Capitalul social subscris şi varsat este de 4.613.700 lei și este divizat în 46.137 

acţiuni, numerotate de la 1 la 46.137 inclusiv, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare. 

 Structura actuală a acționariatului Companiei de Apă S.A. Buzau este următoarea: 

1.  Municipiul Buzău - aport în valoare totală de 3.500.000, integral varsat, din care 

aport în natură în valoare de 3.489.021 şi aport în numerar în valoare de 10.979, 

reprezentând  75,86% din capitalul social, împărţit în  35.000 acţiuni nominative, 

numerotate de la 1 la 35.000 inclusiv; 

2.  Judeţul Buzău - aport in numerar în valoare totală de 500.000,integral varsat , 

reprezentând  10,84% din capitalul social, împărţit în  5.000 acţiuni nominative, 

numerotate de la 35.001 la 40.001 inclusiv; 

3.  Municipiul Ramnicu Sarat – aport în numerar în valoare totală de 400.000, 

integral varsat, reprezentând  8,67% din capitalul social, divizat în  4.000 acţiuni 

nominative, numerotate de la 40.002 la 44.002 inclusiv; 

4.  Oraşul Nehoiu –  aport în numerar în valoare totală de 80.000, integral varsat, 

reprezentând  1,73% din capitalul social, divizat în  800 acţiuni nominative, numerotate de 

la 44.003 la 44.803 inclusiv; 

5.  Oraşul Patarlagele -  aport in numerar în valoare totală de 70.000, integral 

varsat, reprezentând  1,52% din capitalul social, divizat în  700 acţiuni nominative, 

numerotate de la 44.804 la 45.504 inclusiv; 

6.  Orasul Pogoanele  -  aport în valoare totală de 63.700, din care aport în natură 

integral varsat în valoare de 48.670 lei şi aport în numerar în valoare de 15.030 lei, integral 

varsat, reprezentând  1,38% din capitalul social, divizat în  637 acţiuni nominative, 

numerotate de la 45.505 la 46.142 inclusiv. 

 

b. Indicatorii economico-financiari şi nefinanciari, raportaţi la ţinte asumate 
public prin bugetul de venituri şi cheltuieli al societății Compania de Apă 
S.A. Buzău. 

 
 În ceea ce privește respectarea condiționalităților impuse prin OG nr. 26/2013 

actualizată, concluzionăm că: 

1. Compania de Apă S.A. Buzău s-a încadrat în prevederile din BVC 2017 



 

aprobat în ceea ce privește realizarea rezultatului net, precum și numărul efectiv de 

salariați. Deși se înregistrează depășiri ale veniturilor totale aprobate cu 1,5%, nu s-au 

efectuat cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, acestea 

fiind doar 99,9%. 

2. În cursul anului 2017, după încheierea procedurilor de închidere a proiectului 

” Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în județul Buzău” , au fost 

predate către UAT-urile beneficiare obiectivele de investiții realizate în sumă de 86.626 mii 

lei. 

  

c. Evoluţia participaţiei statului la Compania de Apă S.A. Buzau 
Pe parcursul anului 2017 nu s-a produs nicio modificare privind participaţia statului la 

societatea Compania de Apă S.A. Buzău. 

 

d. Valoarea dividendelor repartizate – acţionari: 
Compania de Apă SA Buzău a înregistrat la 31.12.2017 un profit net de  7.051.317 

ron care se diminuează cu rezultatul reportat (recalculari şi ajustari ale anilor precedenţi) 

în sumă de 1.797.039 ron şi se propune repartizarea sumei de 5.254.278 ron dupa cum 

urmează: 

- 5.254.278 ron dividende, care vor fi dirijate către fondul de întreţinere, înlocuire şi 

dezvoltare conform OUG 198/2005, actului constitutiv al companiei și Contractului de 

Delegare art. 36.  

Norma de aplicare a OUG 198/2005 din 22.12.2005, specifică la art. 3 

următoarele : ”În cazul operatorilor regionali, toate unitățile administrativ- teritoriale care 

sunt acționari ai respectivilor operatori, trebuie să vireze în Fondul IID sumele aferente 

acestora ”.  

Fondul IID reprezintă un cont de rezervă constituit din varsămintele de profit net, 

redevență aferentă bunurilor concesionate, impozitul pe profit în scopul plății datoriei 

aferente diverselor programe de investiții, întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor 

concesionate. 

Pentru a scurta mecanismul de circulație al fondurilor și pentru a asigur 

aeficientizarea procesului de rambursare a împrumuturilor și realizarea de investiții din 

surse proprii, conform art. 36 din Contractul de Delegare, acest fond este alimentat direct 

cu sumele descrise mai sus. 



 

e. Selecţia administratorilor şi a directorilor, execuţia mandatului acestora. 
Consiliul de administraţie al Companiei de Apă SA Buzău, format din 5 membri, a fost 

numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 2/25.02.2014, selectaţi în 

conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

pentru un mandat de 4 ani. În anul 2017 componenţa consiliului de administraţie nu a fost 

modificată. 

Pe parcursul anului 2017 conducerea executivă a Companiei a fost asigurată de 

către directorul general, directorul adjunct şi directorul economic numiţi în urma procesului 

de evaluare/selecţie desfăsurat cu respectarea principiilor de guvernanţă corporativă. 

Mandatele acestora nu au suferit modificări în anul de referinţă; directorul general şi 

directorul adjunct au încheiat mandatul înainte de 2017, iar directorul economic în anul 

2018. 

În anul 2017 Consiliul de administraţie s-a întrunit de cate ori a fost nevoie, astfel au 

fost emise un număr de 45 de hotărâri  adoptate în cadrul a 14 şedinţe. 
 

  B) MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCŢIONAREA COMPANIEI DE APĂ S.A. 
BUZAU: FUZIUNI, DIVIZĂRI, TRANSFORMĂRI, MODIFICĂRI ALE STRUCTURII DE 

CAPITAL : 
 

În cursul anului 2017 în structura societăţii nu au avut loc modificări strategice 

referitoare la fuziuni, divizări, transformări sau modificări ale structurii de capital. 

  
 C) EVOLUŢIA PERFORMANŢEI FINANCIARE ŞI NEFINANCIARE A 

COMPANIEI DE APĂ BUZĂU S.A: 

 Situația economică a Companiei de Apă S.A. Buzau pe perioada anului financiar 

2017, se prezintă astfel: 

1. Compania a înregistrat o cifra de afaceri de peste 14 milioane euro, realizând o 

creştere de 1 % faţă de anul anterior ,cifra de afaceri reprezentând 91,23% din totalul 

veniturilor. Se remarcă aproximativ același procent (94,42) care se obține din însumarea 

cheltuielilor materiale, cele cu personalul și alte cheltuieli de exploatare. 

 2. Producția fizică de apă potabilă, precum și cea de apă uzată preluată în rețeua 

de canalizare și epurată a înregistrat valori asemănatoare cu cele de la sfârșitul anului 

anterior, astfel că se observă o stabilizare a valorilor acestora în ultimii doi ani.  



 

 3. Compania de Apă S.A. Buzău nu înregistrează datorii către bugetul de stat sau 

bugetul local. La 31.12.2017, suma datoriilor înregistrate de Compania de Apă S.A. Buzău 

acoperă de peste 3 ori pe cea a creanţelor. Cea mai mare parte din datorii fiind cele 

datorate instituțiilor de credit, având o  pondere de 74,93 % în totalul datoriilor Companiei.  

 4. În cazul creanțelor este de remarcat faptul că acestea au avut o ușoară evoluție 

negativă, acestea majorându-se cu aproximativ  8%  la sfârșitul anului 2017 față de  

sfârșitul anului anterior. 

 

D) POLITICILE ECONOMICE ȘI SOCIALE IMPLEMENTATE DE SC COMPANIA 
DE APĂ SA BUZĂU 

 

Obiectivele fundamentale ale Companiei de Apă Buzău, ca operator regional, sunt 

alimentarea continuă a abonaților cu apă potabilă de calitate corespunzatoare și 

colectarea, transportul și epurarea întregii cantități de apă uzată din aria de deservire. De 

asemeni se declară ca obiectiv prioritar satisfacerea cerințelor clienților, împreună cu 

creșterea calității și lărgirea serviciilor oferite. 

Operatorul trebuie să îşi menţină şi îmbunatăţească eficienţa financiară pentru a 

continua implementarea programelor cu finanţare nerambursabilă şi investiţiile din surse 

proprii în scopul creşterii eficienţei operaţionale prin dotarea cu mijloace moderne de 

operare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare. 
 Compania de Apă S.A. Buzău a dezvoltat  un sistem de management al 

responsabilitatii sociale (SA 8000:2008), în cadrul căruia se asigură respectarea 

drepturilor angajatilor, ameliorarea conditiilor de muncă, dar și relații mai bune cu 

comunitatea și alte părți interesate din exterior. Astfel se dorește să obtină  o creștere 

economică durabilă, a riscului de somaj, promovarea egalitatății de șanse și investițiile în 

capitalul uman. 

Responsabilitatea Socială presupune și faptul că își  propune să contribuie  la o viață mai 

bună a comunităților locale, să crească gradul de conştientizare a problemelor de mediu și 

să  țină cont de diversitatea socială.  

 
  E)  DATE PRIVIND OPINIILE CU REZERVE ALE AUDITORILOR EXTERNI: 

 

 Prin Raportul de audit elaborat la data de 17 mai 2018, auditorul independent BDO 



 

Audit SRL și-a exprimat opinia, cu excepția efectelor aspectului descris în cadrul secțiunii 

”Bază pentru opinia cu rezerve” prin care relevă faptul că situațiile financiare întocmite 

prezintă fidel poziția financiară a Companiei de Apă S.A. Buzău la data de 31 decembrie 

2017. 

Baza pentru opinia cu rezerve se referă la : 

1) Societatea a produs și utilizat intern apă tratată în sumă de 2.507 mii lei, 

necesară în cadrul noilor procese tehnologice specifice și a altor consumuri interne. 

Politica Societății este aceea de a evidenția contravaloarea apei astfel utilizate atât ca 

venit cât și ca cost din activatea operțională. Rezultatul acestui tratament contabil se 

reflectă în majorarea atât a veniturilor cât și a cheltuielilor operaționale cu suma 

respectivă, dar neafectând rezultatul exercițiului. 

2) Situațiile financiare ale societății includ în poziția financiară ”Alte creanțe” 

sume de primit în valoare de 3.689 mii lei, reprezentând valoarea celor două litigii cu AM 

POS Mediu, pentru care auditorul nu-și poate exprima o opinie privind recuperabilitatea 

altor creanțe în valoare de 3.689 mii lei. 

 

 F) STRATEGIA DE DEZVOLTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU 

APA SI DE CANALIZARE PENTRU ARIA DE OPERARE – JUDETUL BUZAU 2016 – 
2020 

 

 Strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 

are ca obiectiv de bază furnizarea fără întrerupere a apei potabile și de funcționare în 

condiții optime a serviciului de canalizare, iar ca obiective strategice,  următoarele acțiuni: 

• Continuarea implementării programelor de investiții; 

• Atragerea de noi membri în ADI ”Buzău 2008” care să delege serviciul de 

alimenatre cu apă și canalizare; 

• Satisfacerea cerințelor clienților prin creșterea calității serviciilor oferite și creșterea 

eficienței operaționale și financiare. 

Strategia a fost elaborată în deplină concordanță cu Master Planul pentru serviciul 

public de alimentare cu apă și de canalizare pentru aria de operare în Județul Buzău și 

tinând cont de directivele europene. 

La sfârșitul anului 2017, un număr de 32 de membri A.D.I. Buzău 2008 aveau delegat 

serviciul către operatorul regional Compania de Apă SA Buzău. 



 

Demararea aplicației de finanțare și a documentelor de atribuire pentru proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău din cadrul 

Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, va avea drept consecință faptul 

că Operatorul va putea continua procesul de dezvoltare pentru a asigura și populației din 

mediul rural accesul la servicii de alimentare cu apă și canalizare conforme cu directivele 

europene privind calitatea acestor servicii. 

 Aglomerările și localitățile prioritare propuse pentru finanțarea infrastructurii de 

alimentare cu apă potabilă și pentru canalizare se găsesc în ”Lista de investitii prioritare 
2014-2020’’. 
 

 

 Întocmit, 

 Aparatul Tehnic al 

 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008 


